
 

РЕШЕНИЯ 

Приети на ОС на КИИП, 31 март  2019 г. 

 

1. ОС на КИИП приема дневния ред.  

Гласуване: за – 237     против – 2   въздържали се – 7 

2. ОС на КИИП  не приема времето за изказване да се промени от три на пет минути. 

Гласуване: за – 61     против – 174   въздържали се – 16 

3. ОС на КИИП  не приема отпадането на посочения в т. 10 от Регламента час 13:30. 

Гласуване: за – 106     против – 124   въздържали се – 19 

4. ОС на КИИП приема Регламента на ОС с направените корекции. 

Гласуване: за – 228     против – 12   въздържали се – 13 

5. ОС на КИИП приема предложения състав на Комисията по предложенията:           

инж. Г. Симеонов, инж. Д. Опърлаков, инж. М. Попова, инж. Г. Рафаилова, инж. К. 

Рангелов. 

Гласуване: за – 237     против – 7    въздържали се – 12 

6. ОС на КИИП приема прекратяване на обсъжданията. 

Гласуване: за – 192     против – 24    въздържали се – 6 

7. ОС на КИИП приема отчета за дейността на Управителен съвет за 2018 г. 

Гласуване: за – 189     против – 21    въздържали се – 22 

8. ОС на КИИП приема годишния финансов отчет на КИИП за 2018 г.  

Гласуване: за – 176     против – 26    въздържали се – 22 

9. ОС на КИИП приема отчета на Контролния съвет за 2018 г. 

Гласуване: за – 186     против – 20    въздържали се – 13 

 

10. ОС на КИИП приема отчета на Комисията по дисциплинарно производство за 

2018г. 

Гласуване: за – 174     против – 44  въздържали се – 21 

 

11. ОС на КИИП освобождава членовете на Управителния съвет от отговорност за 

изтеклата 2018 г. 

Гласуване: за – 175     против – 45    въздържали се – 24 

 

12. ОС на КИИП приема бюджета на Централния офис на КИИП за 2019 г. 

Гласуване: за – 196     против – 45    въздържали се – 14 

13. ОС на КИИП приема бюджета на Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране за 2019 г. 

Гласуване: за – 220     против – 33    въздържали се – 8 



14. ОС на КИИП не приема размер на членския внос  от 150 лв. за 2020 г. 

Гласуване: за – 110     против – 145    въздържали се – 13 

15. ОС на КИИП приема запазване на членския внос  от 120 лв. за 2020 г. 

Гласуване: за – 158     против – 100    въздържали се – 8 

16. ОС на КИИП не приема размер на членския внос  от 180 лв. за 2020 г. 

Гласуване: за – 71     против – 171    въздържали се – 20 

17. ОС на КИИП приема прекратяване на дебатите. 

Гласуване: за – 248     против – 6    въздържали се – 7 

18. ОС на КИИП не приема членският внос за всяка следваща правоспособност да 

бъде ½ от членския внос, което потвърждава предложението на Управителния съвет. 

Гласуване: за – 83     против – 130    въздържали се – 18 

19. ОС на КИИП приема процедурното предложение на инж. Грета Рафаилова. 

Гласуване: за – 187     против – 40    въздържали се – 13 

20. ОС на КИИП приема за 2020 г. да има фонд „Солидарност“. 

Гласуване: за – 161     против – 75    въздържали се – 10 

21. ОС на КИИП приема за 2020 г. да има отчисления за Националните 

професионални секции. 

Гласуване: за – 147     против – 79    въздържали се – 15 

22. ОС на КИИП приема за 2020 г. размерът на фонд „Солидарност“ да е 10%. 

Гласуване: за – 159     против – 63    въздържали се – 11 

23. ОС на КИИП приема отчисленията за Националните професионални секции да е 

4% от 100% членски внос за 2020 г. 

Гласуване: за – 124     против – 103    въздържали се – 17 

24. ОС на КИИП не приема отчисленията за Националните професионални секции да 

е 5% от 100% членски внос за 2020 г. 

Гласуване: за – 81     против – 132    въздържали се – 19 

25. ОС на КИИП приема след приспадане  4% отчисления за Националните 

професионални секции разпределението на членския внос за 2020 г. да бъде: 65% за 

регионалните колегии, 25% за Централно управление и 10% за фонд „Солидарност“.  

Гласуване: за – 180     против – 37    въздържали се – 12 

26. ОС на КИИП не приема промяна на текста на чл. 5.6, ал. 2 от Устава, който да 

гласи:: „Редовно Общо събрание се свиква ежегодно по решение на УС до 31 май на текущата 

година.“  

 Гласуване: за – 17     против – 144    въздържали се – 13 

27. ОС на КИИП не приема промяна на текста на чл. 5.6, ал. 2 от Устава, който да 

гласи: „Редовно Общо събрание се свиква ежегодно по решение на УС до 30 април на 

текущата година.“  

Гласуване: за – 97     против – 68    въздържали се – 9 



28. ОС на КИИП не приема в Устава да се създаде нов чл. 4.7., който да гласи:                  

„(1) КИИП създава нормативна база, организира дейността на техническия контрол в 

проектирането съгласно изискванията на ЗУТ.  

(2) Управителният съвет създава Централна комисия за технически контрол, определя 

председател и нейните членове. 

(3) Мандатът на членовете на Централната комисия за Технически контрол е четиригодишен 

и съвпада с мандата на Управителния съвет.  

За членове на Централната комисия за Технически контрол се избират проектанти от 

съответната специалност, членове на КИИП, притежаващи технически контрол поне пет 

години. 

(4) Ръководството на Камарата ежегодно изготвя график на заседанията, които трябва да 

се провеждат поне веднъж на три месеца.  

(5) Централната комисия прави предложения за промени в Наредбата за технически контрол, 

които стават задължителни след приемане от Управителния съвет. 

(6) Централната комисия разглежда документите на всички кандидати за технически 

контрол. Ако отговарят на условията, тя предлага Управителният съвет да ги упълномощи. 

За кандидати, които не отговарят на изискванията, се правят обосновки, които се представят 

на Управителен съвет за окончателно решение. Централната комисия не разглежда документи 

на кандидати без санкцията на съответната регионална колегия..“ 

Гласуване: за – 23     против – 142    въздържали се – 13 

29. ОС на КИИП не приема промяна на чл. 4.1. от Устава. Текстът на чл. 4.1. остава  в 

сегашния вид.  

Гласуване: за – 17     против – 144    въздържали се – 19 

30. ОС на КИИП не приема промяна на текста на чл. 4.3., ал. 3 от Устава, който да 

гласи: „КИИП актуализира два пъти годишно регистрите по чл. 6 на ЗКАИИП, регистрите и 

списъка по чл. 2.3. на настоящия устав и ги публикува на електронната си страница.“  

Гласуване: за – 15     против – 101    въздържали се – 5 

31. ОС на КИИП не приема промяна на текста на чл. 4.3., ал. 5 от Устава, който да 

гласи: „Към заявлението по ал. 4 се прилагат документи, определени във вътрешната 

нормативна уредба по чл. 4.2“. 

 Гласуване: за – 24     против – 122    въздържали се – 12 

32. ОС на КИИП приема в чл. 4.6. (1), т. 2 от Устава след думите „от себестойността 

им,“ да се добави текстът: „определени по Методиката на КИИП.“ 

Гласуване: за – 132     против – 25    въздържали се – 3 

33. ОС на КИИП приема в чл. 4.6. (1) от Устава да се включи нова т. 6, която да гласи: 

„да не нарушава авторските права на колегите си проектанти".  

Гласуване: за – 144     против – 8    въздържали се – 1 

34. ОС на КИИП приема в чл. 4.6. (1) от Устава да се включи нова т. 7, която да гласи: 

„да съхранява личния си печат за ПП и да не го предоставя за ползване и съхранение на други 

лица.".  

Гласуване: за – 141     против – 8    въздържали се – 2 

35. ОС на КИИП не приема предложението за удължаване времетраенето на Общото 

събрание до 18:00 ч. 

Гласуване: за – 76     против – 78    въздържали се – 2 



36. ОС на КИИП приема предложението за удължаване времетраенето на Общото 

събрание до 17:30 ч. 

Гласуване: за – 55     против – 32    въздържали се – 2 

37. ОС на КИИП приема Методика за участие на членовете на КИИП в обществени 

поръчки в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. 

Гласуване: за – 90     против – 8    въздържали се – 8 

38. ОС на КИИП задължава УС да публикува на електронната страница решението си 

относно максималния размер на основните месечни  трудови възнаграждения в КИИП.  

Гласуване: за – 98     против – 8    въздържали се – 2 

39. ОС на КИИП не приема предложението Управителният съвет да задължи 

регионалните колегии да си направят анализ за участието на членовете си в 

квалификационните курсове. 

Гласуване: за – 35     против – 71    въздържали се – 5 

40. ОС на КИИП приема предложението на НПС ТСТС да се премине към регистър в 

електронна среда с достъпна за служителите информация – две имена, секция, 

регистрационен номер, срок на валидност на удостоверението,  включително отразяване 

на замразена правоспособност, текст на удостоверението за проектантска правоспособност. 

Гласуване: за – 72     против – 20    въздържали се – 3 

41. ОС на КИИП приема да се задължи Управителният съвет да проучи възможността 

за използване  на  програма за провеждане на онлайн управителни съвети. 

Гласуване: за – 81     против – 25    въздържали се – 5 

42. ОС на КИИП приема да се потърси възможност за европейско финансиране. 

Гласуване: за – 97     против – 7    въздържали се – 5 

 

 

 

 

 

 

 


